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INLEIDING 

 
1. Het hart van de schakeling 
Het hart van de schakeling wordt gevormd door U2, de Arduino. Deze microcontroller 
communiceert met de onweerdetector, het WiFi moduul en het Nokia display. Tevens 
kijkt de controller naar de status van de drukschakelaars. Op basis van de input van de 
diverse modules kan de Arduino zelfstandig actie ondernemen door het afgeven van 
digitale en analoge outputsignalen. Om e.e.a. goed te laten functioneren moet de 
Arduino wel over een specifiek programma beschikken zodat het geheel van de 
schakeling goed werkt en de output op het display geeft die wij verwachten. 
 
De Arduino kan worden geprogrammeerd door middel van de Arduino IDE. Deze 
software maakt het gemakkelijk om zelf een programma te schrijven en die te uploaden 
naar een Arduino. Een programma gemaakt in de Arduino IDE heet een "sketch". Er 
zijn "bibliotheken" beschikbaar voor bekende en veel gebruikte  taken, zoals het 
verbinden met WiFi of het aansturen van een display. De Arduino IDE is open source, 
en kan gratis gedownload worden op de site van Arduino.  
 
 
2. De Lightning Sensor 
De Franklin Lightning Sensor ™ is een lightning-sensing IC die ontworpen is voor 
toepassingen met een laag energieverbruik. Met behulp van een gevoelige RF 
ontvanger en geïntegreerd algoritme (rekenprogramma), ontvangt en detecteert de 
Lightning Sensor de elektrische impuls afkomstig van de bliksemontlading. Het 
algoritme berekent ook de afstand vanaf het punt van detectie tot het centrum van de 
ontlading. Erg nauwkeurig is dit niet, je moet de weergegeven afstand dan ook meer als 
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een schatting beschouwen. RAZ is niet verantwoordelijk voor afwijking in de gemeten 
afstand en de daadwerkelijke inslag in uw schoorsteen..... 
 
Verstoringen veroorzaakt door man-made signalen zoals vonkende koolborstels in 
motoren of schakelaars en impulsvormige signalen in het elektriciteitsnet worden zoveel 
mogelijk door het rekenmoduul geëlimineerd van de echte bliksem ontladingen. 
 
Al met al, een gecompliceerd moduul die de berekende gegevens ter beschikking stelt 
aan de Arduino. 
 
Voor de geïnteresseerden, dit zit allemaal in het IC op het sensor moduul. 

 

3. Het WiFi moduul 
Dit moduul biedt je de mogelijkheid om voor een zéér lage prijs de Arduino op het WiFi 
netwerk aan te sluiten. De ESP8266 module kan verbinding maken met netwerken of 
een eigen netwerk vormen (hot-spot) of beiden. De mogelijkheden met deze module zijn 
eindeloos! Wij gebruiken het moduul om een exacte tijd op te vragen en de verzamelde 
gegevens over bliksemontladingen te versturen naar de "onweerserver" van PI4RAZ die 
van alle gebruikers de actuele gegevens verzamelt en in een kaart- of database- 
overzicht weer ter beschikking stelt aan andere geïnteresseerden. Zie: 
http://onweer.pi4raz.nl/ 
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Onderstaand figuur geeft je een indruk wat er zich allemaal onder de "motorkap" van dit 
moduul bevindt. Zoals je ziet bevat het moduul een zender en een ontvanger en ook 
een CPU met geheugen om een goede afwikkeling van de activiteiten te verzorgen.  
 
De CPU hebben wij voor een groot deel al voorgeprogrammeerd. Jij moet het 
programma wel vertellen wat jouw SSID en wat jouw wachtwoord is. Anders kan het 
moduul niet met jouw netwerk communiceren.  
 

 
 
Hoe je jouw netwerkinfo aan het WiFi moduul kunt doorgeven, leggen we later uit. 
 
4. Het Nokia display 
Nee... die naam komt niet zomaar uit de lucht vallen. Deze displays werden vroeger 
gebruikt in oude Nokia 5110/3310-mobiele telefoons (voordat de smartphone alle 
mobiele telefoons in een tv veranderde). Het is een monochroom LCD-scherm van 
84x48 pixels. Deze displays zijn klein, slechts ongeveer 1,5 inch diagonaal, maar zeer 
leesbaar en voorzien van een witte achtergrondverlichting. Dit display is gemaakt van 
84x48 individuele pixels, zodat je deze kunt gebruiken voor grafische, tekst- of bitmaps. 
Deze displays zijn goedkoop, makkelijk te gebruiken, vereisen slechts een paar digitale  
I /O-pennen en gebruiken weinig energie. 
 
Er is voorzien in een optie voor een kleuren display. Ook dat display is voor een zeer 
redelijke prijs verkrijgbaar in China. Aan een sketch voor dit display wordt gewerkt. 
 
5. Het voedingscircuit 
De schakeling kan gevoed worden met een gelijkspanning van ca 12V. 
De L200 reduceert deze spanning naar 8,4V, instelbaar met RV1. 
De 8,4V wordt gebruikt om continue de optionele NiMH batterij op te laden én om de 
detector van spanning te voorzien.  
 
Valt de voedingsspanning weg dan neemt de NiMH batterij de voeding van de 
onweerdetector over. Diode D1 zorgt ervoor dat er geen stroom kan lopen naar de L200 
en de aangesloten componenten. De schakeling, bestaande uit Q1, Q2 en de zener D2, 
controleert continue de spanning van de aangesloten batterij. Zakt deze spanning onder 
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de 6,2V dan wordt door Q2 de aangeboden batterijspanning naar de onweerdetector 
uitgeschakeld. 
 
Door L200 en de ingestelde 8,4V wordt de batterij nooit "overladen". En door het circuit 
met Q1, Q2 en D2 wordt er voor gezorgd dat de batterij nooit onder de kritische 
spanning wordt ontladen. Op deze manier blijft de accu lange tijd in een optimale 
conditie. 
 
6. Credits 
In 2015 tijdens de DXpeditie in Liechtenstein kwamen we al pratend op het idee om als 
volgend project een onweerdetector te ontwikkelen. Het moest wel een meetinstrument 
worden met een hoge WAF factor (Wife Acceptance Factor). Zo hoog dat de detector op 
de schoorsteenmantel in de woonkamer mocht prijken. 
 
Na verloop van tijd kwam Robert in een onbewaakt moment met een concept ontwerp 
die aan bovenstaande voorwaarden prima zou kunnen voldoen. Ook de software om het 
geheel te laten functioneren is voornamelijk geschreven door Robert, PA2RDK. 
 
De gemeenschappelijke breinen van Frank PA3CNO, Gert PE0MGB en Robert 
PA2RDK werkten hierna volledig gesynchroniseerd samen om het ontwerp verder te 
verbeteren. Vele uren zijn door hen besteed aan de ontwikkeling, bouwen, testen en 
vervolmaken van de uiteindelijke schakeling. 
 
Hugo, PA2HW heeft het printontwerp voor zijn rekening genomen. 
 
Henny, PA3HK heeft m.b.v. de input van bovenstaande amateurs de bouwbeschrijving 
gemaakt, het prototype gebouwd, de laatste onvolkomenheden er uit gehaald en 
gedocumenteerd zodat de definitieve printen en onderdelen konden worden besteld. 
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SIMPELE BOUWTIPS DIE LATER EEN HOOP ZOEKWERK OF FOUTEN  
KUNNEN VOORKOMEN 
 

7. Voorsorteren van de onderdelen 
Om de onderdelen voor te sorteren kunnen het beste een zestal bakjes worden gebruikt 
waarin de onderdelen grof zijn gesorteerd. 
 

- capaciteiten 
- weerstanden 
- ic’s en transistoren 
- diodes, zenerdiodes, leds 
- mechanische onderdelen, knoppen, schakelaars, pluggen, connectors…. 
- display, Arduino en detector 

 
Maak een set bakjes voor de bliksem detector waarin je de onderdelen tijdelijk bewaart. 
 
8. Bouwbeschrijving op papier 
Print de bouwbeschrijving uit op papier en niet de bladzijden netjes op volgorde aan 
elkaar vast. Doe je dit niet dan ben je  later veel tijd kwijt om in de berg losse pagina’s 
de juiste weer terug te vinden. 
Op elke pagina met instructie staat een stuklijst met de te monteren onderdelen. 
Telkens als je een onderdeel op de print hebt gemonteerd, vink je dat onderdeeltje af op 
de lijst. Zo kan je altijd zien of je geen enkele stap hebt overgeslagen. Wanneer je 
twijfelt of je het juiste onderdeel hebt gemonteerd of over de wijze van montage, of als 
het gewoon niet goed voelt, maak dan een aantekening hierover bij die instructie. Dit 
maakt het foutzoeken later eenvoudiger. 
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ONDERDELENLIJST 
 

Name Type Value 

B1 Buzzer Buzzer 

B2 

Batterijhouder 6 AA (penlite) Drukknopaansluiting (l x b x h) 58 x 28 x 47 

mm   

C1 Capacitor 220N 

C2 Capacitor 100N 

C3 Capacitor 100N 

C4 Capacitor 100N 

C5 Capacitor 100N 

C6 Capacitor 47u 16V 

C7 Capacitor 100N 

C8 Capacitor 100N 

D1 Diode 1N4007 

D2 LED 

Led green 

3mm 

D3 Zener BZX79C6V2 

Disp Display LCD 5110 

H1,2,3,4 1x40 Rij Man 2.54 Breekbare Pin Header Connector Strip   

H4 1x40 Pin 2.54mm Haakse Enkele Rij Pin Header 90 graden   

J1 Jumper Jumper 

J2 Jumper Jumper 

J3 Jumper Jumper 

K1 Universele behuizing 146 x 150 x 60 Polystereen (EPS) Zwart   

L1 6 gats h.f. breedband ferriet smoorspoeltjes   

PR1 Printen   

PL1 Barrel connector panel jack, central installation, Øi = 2.1 mm   

Q1 Transistor BC547 

Q2 Transistor BC516 

Q3 Transistor BC547 

R1 Resistor 820E 

R10 Resistor 2K2 

R11 Resistor 4K7 

R12 Resistor 8K2 

R13 Resistor 5K6 

R2 Resistor 1K5 

R3 Resistor 2R2 

R4 Resistor 2R2 

R5 Resistor 680E 

R6 Resistor 10K 

R7 Resistor 10K 

R8 Resistor 8K2 

R9 Resistor 18K 

R14 Resistor 100E 
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Name Type Value 

RV1 Potentiometer 1K lin 

B1 Buzzer Buzzer 

S2 druktoets   

S3 druktoets   

S4 druktoets   

S5 Schakelaar 

Tumbler 1 

Amp 

U1 Lightning sensor AS3935 

U2 Arduino Nano 

U3 WiFi ESP8266MOD 

U4 Regulator L200 

W1 Heatsink   

FP Frontplaat behuizing  

Bb 
Bouwbeschrijving   
 https://www.pi4raz.nl/download/Bouwbeschrijving_Lightning_Detector_V2.6  

Sk 
Sketch, library       
              https://github.com/pa2rdk/Onweerdetector  

 
GARANTIE 
 
Het team van PI4RAZ heeft  alle kritische componenten zoals Arduino, het 
display, de onweerdetector en het WiFi moduul vooraf gecontroleerd, indien 
nodig geprogrammeerd en getest. 
Daarna hebben we naar eer en geweten alle noodzakelijke onderdelen aan het 
bouwpakket toegevoegd en nogmaals op volledigheid gecontroleerd. 
 

� Voordat je begint met assembleren controleer je eerst of je alle onderdelen 
conform onderstaande lijst hebt ontvangen. 
 

� Via PI4RAZ kan je de ontbrekende onderdelen aanvragen. 
 

� Is er niets beschadigd, gebroken of gebarsten? 
 

� Gebroken of beschadigde printen, Arduino, display, WiFi moduul en/of 
onweer detector aangetroffen?  
 
RETOURNEER IN OVERLEG HET BETREFFENDE ONDERDEEL OF HET  
HELE BOUWPAKKET MET OPGAVE VAN HET VASTGESTELDE DEFECT 
EN VERZOEK OM VERVANGING ONDER GARANTIE VAN HET ONDERDEEL 
EN/OF BOUWPAKKET 
 

� Eenmaal geassembleerde bouwpakketten vallen niet meer onder garantie. 
Via het speciale forum "Onweer detector" op de site van PI4RAZ zullen we 
trachten jou te helpen bij het oplossen van de fout. 
Defecte componenten kunnen na overmaking van de geldende vergoeding 
voor het bewuste component worden geleverd door PI4RAZ 
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DE SOLDEERBOUT EN HET TIN 
 
Gebruik een 30W soldeerboutje met een fijne punt, 2-3 mm breed. Zie foto. 
 

  
 
Soldeerbouten met een vermogen van 100W en een puntbreedte van 5mm of meer 
richten alleen maar schade aan op de print en de componenten. Goed gereedschap is 
het halve werk. 
 
Gebruik bij voorkeur loodhoudend tin. Dit tin soldeert makkelijker dan loodvrij tin. In de 
winkel kan je dit tin niet meer kopen maar op amateurmarkten is dit tin na enig zoeken 
nog te koop. 
 
Ca 1mm dik met tin/lood verhouding van 60/40, Sn60Pb40 met een harskern (3 of 5 
core). 
 
Als je een nieuwe soldeertip in gebruik neemt deze eerst even vertinnen voor je gaat 
beginnen met solderen. Tijdens het solderen regelmatig de bouttip even reinigen 
door hem over een nat sponsje te wrijven. 
Dan wel weer even opnieuw vertinnen. 
 
Geen grote klodders soldeertin aan je bout laten hangen om iets te gaan solderen. 
De kans is dan groot dat je niet alleen het component vast soldeert maar ook een 
soldeer sluiting maakt tussen nabij gelegen eilandjes. 
 
De bout de te solderen materialen laten verwarmen en dan er zo snel mogelijk de 
harskern  soldeertin tegen aan houden. Even wachten tot je het ziet vloeien (Het tin 
wordt dan mooi glimmend) en de bout en soldeertin terugtrekken 
 
Als je mooi dun soldeertin gebruikt zul je zien dat het snel vloeit en de soldering sneller 
gelegd is. Hoe minder warmte je op de componenten hoeft af te geven om ze vast te 
solderen hoe minder snel je een component beschadigt. 
 
 

 

Fig. (5) 
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ESD VEILIG WERKEN 

Statische elektriciteit ontstaat wanneer er twee niet geleidende materiaal oppervlakken 
met elkaar in aanraking komen en weer worden gescheiden. Bij het scheiden van deze 
twee oppervlakken zal het ene oppervlak elektronen plukken van het andere oppervlak. 
Het materiaal waaruit de elektronen onttrokken worden krijgen hierdoor een positieve 
lading en het materiaal wat de elektronen onttrekt krijgt een negatieve lading. Deze 
ladingen worden statische ladingen genoemd. Afhankelijk van welke materialen van 
elkaar gescheiden worden, kan er een lage tot zeer hoge statische lading ontstaan. 
Complexe elektronica is door de compacte bouw hiervan zeer gevoelig voor statische 
ontladingen. Soms gaat het betreffende component door de statische ontlading direct 
kapot, soms gaat er enige tijd overheen waarna het component op onverklaarbare wijze 
defect raakt. 

De algemeen gebruikte methode om ESD te voorkomen is door de statische lading zo 
veel als mogelijk af te voeren.  

1. Werk op een beveiligde werkplek, een zogenaamde ESD Protected Area. 
Deze bestaat uit: 

o Een ESD aardestekker om alles met de aarde te verbinden. 
o Een ESD werkmat voor een geaard werkoppervlak. 
o Een ESD polsband om uzelf te aarden. 
o Bedrading om alles met elkaar te verbinden.  

 

2. Verwijder alle statisch oplaadbare materialen van de werkplek.  
3. Gebruik alleen apparatuur die ook geaard is. 
4. Bij het solderen van een onderdeel moet de print in contact zijn met de werkmat. 
5. Bij de montage van een print altijd eerst spoelen, weerstanden en condensatoren 

op de print bevestigen, daarna pas ESD gevoelige componenten als FET's en 
IC's. 

6. Altijd een geaard wandcontact gebruiken. 
7. Houd isolatoren zo ver mogelijk weg van fragiele componenten, spanningen 

kunnen namelijk zeer lange tijd achterblijven in een isolator. 

Ook bij opbergen komt wat ESD beveiliging kijken, zo kunnen componenten niet zomaar 
in elke verpakking bewaard worden, aangezien wrijving van sommige materialen dus 
statische ontlading kan veroorzaken. Een voorbeeld van verpakkingen waar wel in 
bewaard mag worden zijn ESD veilige plastic zakken die gebruikt worden om 
computercomponenten in te vervoeren.  
 



Lightning Detector 

 
                                                      PI4RAZ,  November 2017                                              V 2.7 
 

___________________________________________________________________ 
Copyright PI4RAZ – VERON afdeling Zoetermeer 2017 ©                                   13 

HET BOUWEN VAN DE LIGHTNING DETECTOR 
 
9. Het WiFi moduul 
Het eerste component, het WiFi moduul,  op het board solderen is zeker niet de 
makkelijkste taak om mee te beginnen. Om deze reden en vanwege het feit dat we het 
WiFi moduul moeten programmeren, hebben we het moduul alvast op de print 
gemonteerd.  
 
Voor het geval je ooit de behoefte hebt om zoiets zelf eens te doen  volgt hier de 
beschrijving. 
 

� Smeer de eilandjes op de print voor het WiFi module in met "flux" 
Dat maakt het solderen een stuk makkelijker. Flux is te bestellen bij 
Conrad maar ik vind de prijs wel erg hoog. Misschien heeft een 
vriendje wat flux voor je of kom even langs op onze clubavond. Daar is 
vast wel iemand die even een kwastje flux op die eilandjes wil smeren. 

� Plaats het WiFi moduul zo goed mogelijk op de print en vergewis je 
ervan dat alle aansluitingen op het moduul overeenkomen met de 
eilandjes. 

� Soldeer eerst één hoek van het moduul vast, bv pin 1. Controleer of 
alle aansluitingen nog steeds in lijn liggen met de eilanden op de print. 
Verschuif zo nodig het moduul door de ene soldering weer even op te 
warmen. 

� Als alles in lijn ligt, soldeer dan de andere hoekpunten en vervolgens 
de overige aansluitingen van het moduul. Het is voldoende als je de 
pinnen 1, 3, 8, 15, 16, 18, 21 en 22 vast soldeert.  

 
. 
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10. De weerstanden R3, R4, R9, R10, R11, R12 en R13 

 
 

� Plaats de vlak liggende weerstanden  
 

R3  2R2 R4  2R2 R14  100R R9  18K 
R10  2K2 R11  4K7 R12  8K2 R13  5K6 

 
 Let op de juiste waarden van de weerstanden.  
 De kleurcodetabel vind je achterin deze bouwbeschrijving 
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11. De headers 

 
 

� Zaag de "female" headers op maat. 
2x 15 pin's voor de Arduino 
1x   8 pin's voor de onweerdetector 

� Knip de "male" headers op maat. 
1x   3 pin's 

� Soldeer de headers op de daarvoor bestemde plaatsen 
De male headers met de lange pinnen naar boven wijzend en de korte 
pinnen op het PCB gesoldeerd. 

� Zoek de twee 15 pin's male headers die met de Arduino zijn 
meegeleverd en plaats die met de lange pins in de zojuist gesoldeerde 
15 pin's female headers. 

� Plaats de Arduino op de male headers (USB connector naar achter 
wijzend) en soldeer alle pin's  

� Zoek de 8 pins male header die met de Onweer Sensor is meegeleverd 
en plaats die met de lange pins in de zojuist gesoldeerde 8 pin's female 
headers. 

� Plaats de Onweer Sensor op de male header en soldeer alle pins 
� Verwijder de Arduino én de Lightning Sensor weer 

 
 

 
 
 
 
 
 



Lightning Detector 

 
                                                      PI4RAZ,  November 2017                                              V 2.7 
 

___________________________________________________________________ 
Copyright PI4RAZ – VERON afdeling Zoetermeer 2017 ©                                   16 

12. Diode D1 en de zener D3 

 
 

� Plaats de diodes D1 en de zener D3. 
Let op de correcte plaatsing van de diodes.  
Het streepje op de diode is de kathode.  
De kathode van D3 is gekenmerkt op de print. 
De kathode moet aan de rechterzijde bij de rode punt op de foto 
hierboven worden gesoldeerd. 

 
13. De weerstanden R1, R2, R5, R6, R7, R8 en RV1 

 
 

� Plaats de rechtopstaande weerstanden  
 

R1  820 R2  1K5 R5  680 R6  10K 
R7  10K R8  8K2 RV1  1K  

     Let op de juiste waarden van de weerstanden.  
 De kleurcodetabel vind je achterin deze bouwbeschrijving 
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14. De condensatoren C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 én C19 

 
 

� Plaats de condensatoren  
 

C1 220nF C2 100nF C3 100nF C4 100nF 
C5 100nF C6   47uF C7 100nF C8 100nF 
C19 100nF    

 
 De waarde staat op de capaciteit genoteerd. Bij voorbeeld 104 = 100nF  
 (10+4 nullen= 100.000pF=100nF).  
 C6 is een elektrolytische capaciteit met de waarde 47/50V. 
 Let op de plus van deze capaciteit. Dat is de langste draad en die komt 
 in het gaatje, op de print gemarkeerd met: "+" 
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15. De transistoren Q1, Q2 en Q3, spanningsregelaar U4 

 
 

� Schroef het koelplaatje op U4 
� Plaats de transistoren Q1, Q2, Q3  
� Monteer de spanningregelaar U4 

 
Q1 BC547 Q2 BC516 Q3 BC547 U4 L200 
 
16. De smoorspoel L1, de buzzer en 3x haakse header 

 
 

� Plaats de smoorspoel L1 
� Plaats de buzzer 
� Knip 3 x 8 pin's headers af en soldeer deze op de bestemde locatie 

Het haakse deel van de header zit op de hoofdprint 
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17. De onweer detector en de Arduino  

 
 

� Knip een 8 pin's "male" header af en soldeer deze op de onderzijde 
van de Lightning Sensor  
Plaats de Lightning Sensor in de connector op het board. 

� Knip twee 15 pin's "male" headers af en soldeer deze op de onderzijde 
van de Arduino. 

� Druk de  Arduino in de betreffende printconnectors. 
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18. De jumpers 

 
 

� Verbindt de twee eilandjes bij Jmp1 met wat soldeer 
� Verbindt de twee eilandjes bij Jmp4 met wat soldeer 
� Verbindt de twee onderste pins van Jmp 3 met elkaar mbv  

de jumper J1 
 
 

 
19. Schakelaars, led, optionele on/off switch 

 
 

� Plaats de vier drukschakelaars op de daarvoor bestemde locatie 
Let op, de schakelaars passen op twee manieren op de print. 
Een zijde is lang en de andere iets korter. De schakelaars moeten 
makkelijk in de gaatjes glijden. Lukt dat niet dan de schakelaar een 
kwartslag draaien. 

� Plaats de LED, de plus is de langste aansluiting op de LED en zit 
rechts, gezien vanaf de voorkant. Je mag ook letten op de afgeplatte 
zijde van de LED. Op de voorzijde van de print zit deze aan de linker 
zijde. 



Lightning Detector 

 
                                                      PI4RAZ,  November 2017                                              V 2.7 
 

___________________________________________________________________ 
Copyright PI4RAZ – VERON afdeling Zoetermeer 2017 ©                                   21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Samenvoegen van het display- en hoofd PCB 

 
 
 

� Plaats de displayprint op de hoofdprint en soldeer alle pins van de 
haakse headers vast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� De bovenzijde van het Nokia display is gemarkeerd 
met aan de rechterzijde een pijl die naar boven wijst. 
Isoleer de onderste rij aansluitingen van het Nokia 
display. Dit om te voorkomen dat deze rij straks 
sluiting maakt met de headerpinnen van de hoofdprint. 

� Plaats het Nokia display in de bovenste 8 eilandjes 
� Soldeer het display vast 
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21.  Alles correct gemonteerd, grove meting 
� Zijn alle componenten op het board gesoldeerd? 
� Er blijven nog 4 ongesoldeerde gaatjes over: Tp-, Tp+, J8 opt 
� De headers Jp7 en Jmp 2 zijn leeg 
� Gezien vanaf de bovenzijde van het mainboard: is de arduino geplaats 

met de USB connector wijzend naar de achterzijde van de print  
� Gezien vanaf de bovenzijde van het mainboard: is de Lightning Sensor 

zodanig geplaatst dat de ontvangst antenne zich aan de linker zijde van 
de print bevindt 

� De volgende metingen mbv een universeelmeter, bij voorkeur met met 
een diode test functie: 
� plus lead aan de Vin 12V, minus lead aan ground � > 1000 Ω is OK 
� minus lead aan Vin 12V, plus lead aan de ground � >   600 Ω is OK 
� plus lead aan Tp+, minus lead aan Tp-                  � >   800 Ω is OK 
� minus lead aan Tp+, plus lead aan Tp-       � >   600 Ω is OK  

 
Indien bovengenoemde meetwaarden sterk afwijken, controleer dan of je met solderen 
geen ongewilde sluitingen hebt gemaakt en controleer of je alle componenten op de 
juiste plek hebt geplaatst. 
 
22.  Voeding aansluiten 
 

� We gaan ervanuit dat iedereen wel een voeding heeft liggen met een 
output van 12V= en ca 500mA 

� Sluit in serie met de voeding een ampere meter aan met een bereik 
van ca 200mA.  

� Verbind het geheel met  Vin 12V en ground. 
� Plaats een tijdelijke jumper op J8 of verbind J8 met de aan/uit 

schakelaar. 
� Schakel de voeding in 
� Er loopt nu een stroom van ca 200mA, na enige tijd zakt deze stroom 

terug naar ca. 150 mA 
� Meet nu op Tp+ en Tp- en stel de gemeten spanning met behulp van 

potmeter Rv1 in op 8,4V 
 
Na inschakelen of na een reset van de Arduino verschijnt na enige tijd de volgende 
beelden op het scherm. 

 
Afb 1    Afb 2        Afb. 3          Afb. 4                                          
       
Omdat er nog geen netwerkgegevens zijn ingevoerd, is de tijd bij afb 3 nog niet 
ingesteld en mogelijkerwijze blijft de Arduino hangen bij afb 2. Geen zorgen dit komt 
later wel goed. 
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23. Communiceren met de Arduino 
 
Via het WiFi netwerk wordt de tijd opgehaald zodat de klok van de detector altijd netjes 
op tijd loopt. Ook worden gedetecteerde bliksemontladingen via het WiFi netwerk  
automatisch verzonden aan de onweer server van PI4RAZ: http://onweer.pi4raz.nl/ 
Maar dan moet het WiFi moduul wel over jouw netwerkgegevens, zoals SSID en 
wachtwoord,  beschikken. 
 
De benodigde gegevens kunnen d.m.v. een seriële monitor aan het programma worden 
toegevoegd en die worden vervolgens automatisch in het WiFi moduul geflashed en 
opgeslagen. 
 
Om via jouw PC met de Arduino te kunnen praten heb je een driver nodig die ervoor 
zorgt dat de USB poort van jouw PC met de USB poort van de Arduino kan 
communiceren. Deze driver heet "CH341SER" en kan je via deze Chineese site 
downloaden: http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html 
 
Start het gedownloade programma op. Het zal zichzelf uitpakken. Hierna kan je de 
executable opstarten. Vervolgens krijg je onderstaand beeld op je scherm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druk op install en de driver wordt automatisch geinstalleerd. 
 

� Sluit nu m.b.v. het USB kabeltje de Artduino aan op je PC 
� Je krijgt nu een melding dat een nieuwe USB device gevonden is 
� Ga naar apparaatbeheer en kijk onder tab "Poorten" met welke 

compoort de Arduino is verbonden met de PC. 
In onderstaand voorbeeld is dat "COM6". Onthou het nummer van de  
compoort die in jouw apparaatbeheer wordt vermeld. 
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Om de Lightningsensor te kunnen configureren en het WiFi moduul te voorzien van 
jouw netwerkgegevens, heb je een seriele monitor nodig. Via de Arduino wordt dan de 
sensor en het WiFi moduul gevoed met de benodigde gegevens en instellingen. 
Er zijn verschillende seriele monitoren verkrijgbaar maar de makkelijkste en best 
toepasbare is toch wel het IDE programma van Arduino zelf.  
 
Een integrated development environment of IDE is computersoftware die een 
softwareontwikkelaar ondersteunt bij het ontwikkelen van computersoftware. 
Het IDE programma wordt voornamelijk gebruikt om de sketches te schrijven, 
benodigde libraries te laden en het geheel te uploaden naar de Arduino. 
Het programma bevat tevens een seriële monitor die wij voor de programering van het 
WiFi moduul en de sensor zullen gebruiken. 
 

� Download van https://www.arduino.cc/en/Main/Software het IDE 
programma en installeer dit op je PC. Er zijn installers voor Windows, 
Linux of MAC OS X. Voor Windows kies je de Windows installer (niet 
de zip uitvoering), kies voor een donatie of voor "Just download" 

� Installeer "arduino-1.8.5-windows.exe"  
(laatst bekende versie nov 2017) 
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Start het programma op waarna het volgende scherm verschijnt: 
 

 
 

� Selecteer tab "Hulpmiddelen" en kies "Poort" 
� Vul in de compoort die je in het apparaatbeheer hebt gevonden 
� Je PC kan nu met de Arduino communiceren 
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24. Netwerkgegevens invoeren en Lightning sensor configureren 
 

� De Arduino is nog steeds met de PC verbonden 
� Selecteer tab "Hulpmiddelen"en kies "Seriële monitor" 

Het volgende beeld verschijnt: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Type in de bovenste opdrachtregel "GS" en druk return om in het 

setup-programma te komen. 
 

� De volgende regels worden dan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Vul bij "SSID" de SSID gegevens van jouw netwerk in en druk op 

return 
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� Vul bij "Password" het wachtwoord van jouw netwerk in en druk op 
return 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Vul bij "Call" jouw roepnaam of naam in en druk op return 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Kies in eerste instantie voor "Outdoors" en vul "1" in en druk op return. 
Bij indoors is de gevoeligheid van de onweerdetector groter maar bij 
veel man-made noise binnenshuis zal je ook meer disturber meldingen 
krijgen. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Selecteer "Disturber enabled"en vul in een "1" en druk op return 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Vul in bij "Beeper" "2" en enter return 



Lightning Detector 

 
                                                      PI4RAZ,  November 2017                                              V 2.7 
 

___________________________________________________________________ 
Copyright PI4RAZ – VERON afdeling Zoetermeer 2017 ©                                   28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Bij "Capacity" vul je de waarde in die op de verpakking van de lightning 
sensor PCB is geschreven is, druk return 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Bij "Noiselevel" een "2" invullen en druk op return 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Bij "Timecorrection" vul je een "1" in i.g.v. wintertijd en een "2" i.g.v. 
zomertijd en druk op return 
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� Vul bij "Screen" het getal 4 in en druk op return 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Vul bij "Contrast" "55" in en druk op return. 
Deze waarde bepaalt het contrast van het Nokia display. Is het beeld te 
donker, kies dan voor een lagere waarde, is het beeld te flauw, kies 
dan een hogere waarde 

 
Hierna zal je diverse instructies en gegevens langs zien komen op de seriële monitor.  
Veel belangrijker is de informatie op het Nokia display. De Arduino wordt automatisch 
gereset. Er wordt verbinding gemaakt met je netwerk. De tijd wordt van het internet 
opgehaald en tenslotte stopt het display met de volgende afbeelding. 
 
Druk de bovenste schakelaar kort in en de correcte 
dag en tijd verschijnt op het display. 
 
Er is een kans dat bij de allereerste keer aanmelden, 
geen verbinding wordt gemaakt met het netwerk. 
Reset in dat geval de Arduino en daarna moet het wel 
lukken. Controleer je netwerkgegevens als hierna nog 
geen verbinding kan worden gemaakt met jouw netwerk. 
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25. Bediening Arduino 
 
Met de verticale toetsen kan je door de verschillende pagina's wandelen. 
 

 

 
 
De beelden spreken voor zich. 
 
Met de left-right toetsen kan je hetzij de dag en de tijd met de hand instellen of de 
horizontale as aanpassen op het weer te geven aantal registraties per tijdseenheid. 
Bijvoorbeeld: 0 - 30 min. geleden, 15 - 45 min. geleden of 30 - 60 min. geleden 
 
26. Optionele accuvoeding 
 
Met de kit is ook een batterijhouder voor 6 oplaadbare AA cellen meegeleverd. 
De oplaadbare batterijen behoren niet tot de leveringsomvang en moeten zelf worden 
aangeschaft.  
 
Het accupakket kan worden aangesloten op de Batt 7,2V aansluitpunten. Wel even 
kijken waar de ground en de plus zich bevinden. 
Het oplaadcircuit zorgt ervoor dat de accu nooit overladen of volledig ontladen wordt. 
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27. Detector inbouwen 
 
Dit keer geen zaag of boorwerk. We hebben een frontje meegeleverd die voorzien is 
van alle noodzakelijke gaten. Wel moet je aan de achterzijde nog een gat boren voor de 
voedingsconnector en een eventuele aan/uitschakelaar. 
 

� Het frontje is nogal statisch geladen. Maak met een vochtige doek en 
wat zeep het frontje schoon. 

� Monteer de print met de bijgeleverde afstandbussen en boutjes aan het 
frontje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Verwijder in de onderste schaal één standoff 
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� Plaats het frontje tussen de geleiders in de onderste schaal 
� Boor een gat voor de voedingsplug in de achterplaat en monteer de 

plug 
� Boor een gat in de achterplaat voor een eventuele aan/uit schakelaar 

en monteer de schakelaar 
� Installeer de optionele oplaadbare batterijen 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Plaats de bovenschaal en klaar is de detector 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Roep de weergoden aan voor een stevige onweersbui en geniet.... 
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28. De PI4RAZ onweer database 
 
Frank, PA3CNO heeft een database ontworpen waarin alle aangemelde onweer 
detectoren de gesignaleerde ontladingen op kunnen slaan. 
 
 

 
 
Op een kaart worden de recente ontwikkelingen weergegeven. Zo zie je dat er bij 
Robert, PA2RDK op 19 november om 13:50 bij heldere hemel een heel locale 
onweersbui heeft plaatsgevonden. Natuurlijk heeft Robert omwille van deze beschrijving 
even een simulatie toegepast. 
 
De link naar deze onweer database is http://onweer.pi4raz.nl/index.php 
De bediening is uiterst eenvoudig. Voor alle duidelijkheid heb ik de "Helpfile" nog maar 
even toegevoegd. 
 

• De Home pagina. Deze pagina toont een kaart waarop alle actieve stations als een pin zijn 
weergegeven. Door op een pin te klikken, wordt de sensornaam getoond met de laatste 5 
waarnemingen van dat station. De kaart zoomt automatisch zodat alle actieve stations binnen het 
beeld vallen. In het geval de pagina al eerder bezocht is zonder de browser te sluiten, blijft de 
sessie parameter staan maar is de lokale opslag verwijderd, waardoor standaard het midden van 
Nederland getoond wordt. Door op Auto Zoom te drukken, komen alle actieve stations weer in 
beeld. De kaart wordt elke minuut herladen.  
Alleen stations die zich de afgelopen 24 uur gemeld hebben op de website, worden getoond; de 
z.g. Actieve Stations. Actieve stations sturen elk uur een z.g. "heartbeat" naar de database zodat 
de site weet dat de stations er nog zijn. Stations die 24 uur niets meer van zich hebben laten 
horen, verdwijnen van de kaart.  
Rapporteert een station meer dan 9 hits in het laatste half uur, dan verandert de desbetreffende 
pin in een donderwolkje. Zodra het aantal gerapporteerde hits weer onder de 10 in het laatste half 
uur zakt, wordt het donderwolkje weer een pin.  
Kies je de pagina aan met een (bekende) stationsnaam, b.v. 
http://onweer.pi4raz.nl/db/<stationsnaam>, dan wordt onmiddellijk de bijbehorende 
stationsgegevens getoond in automatische refresh mode, waarbij de pagina elke 15 seconden 
herladen wordt.  
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• Actual Events. Deze pagina geeft een overzicht van gerapporteerde ontladingen van alle 
stations van het afgelopen uur, inclusief de gerapporteerde afstand. Dit geeft dus een goed 
overzicht over de activiteit die in het laatste uur heeft plaatsgevonden. De pagina wordt elke 15 
seconden herladen.  

 

• Database Pagina. Kies je de database pagina, dan kan je middels een drop-down lijst kiezen van 
welk station je gegevens wilt inzien. Na deze keuze zie je een pagina met bovenin een grafiek 
van de gerapporteerde ontladingen over de afgelopen week. Daaronder staan de - maximaal 100 
- laatste meldingen van het desbetreffende station. Ook al zijn er meer meldingen, dan worden er 
niet meer dan 100 getoond.  
Rechts naast de datakolom zijn een paar velden die je kunt gebruiken om gegevens op te vragen. 
Door een start- en een einddatum in te geven, worden de gegevens over de opgevraagde periode 
getoond, en die worden wel getoond als het er meer dan 100 zijn. De grafiek toont dan een week 
aan gegevens vanaf de opgegeven startdatum, ongeacht de opgevraagde periode. Het is dus niet 
mogelijk om grafieken te tonen over andere periodes dan 1 week.  
Daarnaast is het mogelijk om de gegevens van een station te vergelijken met maximaal 3 andere 
stations. Daarvan worden dan ook de grafieken getoond. Heb je geen start- en einddatum 
ingegeven, dan zie je weer maximaal 100 resultaten, maar wel van alle gevraagde stations. Is er 
een start- en einddatum opgegeven, dan worden alle resultaten over de gevraagde periode 
getoond.  
Klik je op de "Auto Refresh" knop, dan worden de laatste 100 gegevens van uitsluitend het 
primaire station (dus niet de vergelijkingsstations) getoond, en elke 15 seconden opnieuw 
geladen. Dit heeft hetzelfde effect als http://onweer.pi4raz.nl/db/<stationsnaam>. Een 
automatische refresh met vergelijkingsstations is dus niet mogelijk (kost teveel resources om elke 
15 seconden te herladen).  

 

• Set Location. Via de Set Location pagina is het mogelijk om de GPS coördinaten van jouw 
station in te geven. Dit werkt alleen als de locatie waarvandaan je de coördinaten wilt instellen, 
dezelfde is als waarvandaan de laatste (heartbeat) melding van je onweer detector kwam. Kies in 
de drop down lijst jouw station. Geef de coördinaten in als decimaal getal met een punt als 
scheidingsteken en tenminste 1 decimaal. Na het opslaan van de coördinaten wordt je station op 
de kaart getoond. De enige uitzondering is de nul: als je een 0 ingeeft voor zowel latitude als 
longitude, verdwijnt je station van de kaart. De meldingen van je station worden wel opgeslagen 
in de database en kunnen gewoon opgevraagd worden. Alleen de positie is niet meer zichtbaar.  
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Kleurcode weerstanden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVISIE 
 
V 2.7   Correctie schema, aanpassing garantievoorwaarden 
V 2.6   Aanvulling PI4RAZ database, definitieve vrijgave 
V 2.5   Correctie netwerkgegevens invoeren 
V 2.4   Aanvulling inbouwbeschrijving 
V 2.3   Tekstuele aanpassingen 
V 2.2   Tekstuele aanpassingen 
V 2.1   Tekstuele aanpassingen 
V 2.0   Voorlopige vrijgave 
V 1.0   Ontwerp bouwbeschrijving
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Notities 


